
ஐஸ். உங்கள் அழைப்பு 
ஒரு மாற்றதழ்த ஏற்படுதத்க்கூடும்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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நம்முறடய சமூகங்களில ்ஐஸ் விநிவயாகம ்மை்றும ்தயாரிப்பானது தபருகிேரும ்பிரச்சிறனயாகும்.

ஐஸ் என்பது குறிப்பாக, கிளர்ச்சியூட்டும ்வபாறத மருந்தான தமதிலாம்ஃபிடமினின் (methylamphetamine) தூய 

ேடிேமாகும.் அது மிக அதிகமாக அடிறமப்படுத்தக ்கூடியது. அத்துடன ்குறிப்பாக அடிக்கடி பயன்படுத்தினாவலா 

அல்லது அதிக காலம ்பயன்படுத்தினாவலா தீவிர மனம் மை்றும ்உடல ்பிரச்சிறனகறள ஏை்படுத்தக்கூடும.் 

ஐஸ் உயிரிழப்புக்குக் காரணமாக அறியப்படுகிைது. ததாடர்ந்த ஐஸ் பயன்பாடு ததாழில ்முன்வளை்ைத்தில ்இறடயூறு, 
குடும்பத்தில் பிளவு மை்றும ்தசயலிழப்பு வபான்ைறேகளுக்கு ேழிேகுக்கும.் அத்துடன ்பயன்படுத்துவோறர அேர்களது 

குடும்பம், நண்பர்கள ்மை்றும ்சமூகத்திலிருந்து தனிறமப்படுத்தும். ஐஸுக்கும், பிை ேறகயான குை்ைங்களுக்கும ்

ததாடர்பு உள்ளது. 

ஐஸ் விை்பறன மை்றும ்பயன்பாடானது நியூ சவுத ்வேல்ஸ ்முழுேதுமான நகரங்கள,் புைநகர்கள ்மை்றும ்ஊர்களிலும ்

இருக்கிைது. அத்துடன ்அதன ்தகடுதல்கள ்மாநிலம ்முழுேதும் உணரப்பட்டு ேருகிைது. 

ஐஸ் விநிவயாகம ்மை்றும ்தயாரிப்பிறனச ்சமாளிக்க உங்கள ்உதவி காேல்துறைக்குத ்வதறேப்படுகிைது. 
நீங்கள ்சந்வதகப்படும்படியாக ஏதாேது ஒன்றைப ்பார்த்திருப்பதாக எண்ணினால், தயவுதசய்து எங்களுக்குத ்

ததரியப்படுத்தவும.்

உங்கள ்சமூகத்ழதப ்பாதுகாத்துக ்்காள்ளவும ்

■	 சநவ்தகதத்ுகக்ுரிய வபாறதப்தபாருள் சாரந்த் நடேடிகற்க இருநத்ால், உங்கள் உள்ளூர ்காேல் நிறலயதற்தத ்
ததாடரப்ு தகாண்வடா அல்லது குை்ைத ்தடுப்பு (Crime Stoppers) பிரிறே 1800 333 000 என்ை எண்றண 
அறழப்பதன் மூலவமா, காேல்துறைக்குத ்்தரிவிக்கவும். 

■	 அறடயாள விேரங்கள் மை்றும் ோகனப் பதிவு எண்கள் உள்ளிடட் சநவ்தகதத்ுகக்ுரிய நடேடிகற்ககறளப் 
பதிவு்சய்யவும்.

■	 சந்வதகத்துக்குரிய இரசாயனங்கள், ோசறன மை்றும் இடங்கள் குறித்து புகார ்்சய்யவும். என்ன மாதிரியான 

அறிகுறிகறளக ்கேனிக்க வேண்டும ்என்பறத அறிந்துதகாள்ளப ்பின்ேரும ்இறணயதளத்துக்குச ்தசல்லவும:் 

www.police.nsw.gov.au

உங்கள ்குடும்பத்தினழரயும், நண்பர்கழளயும ்பாதுகாத்துக ்்காள்ளவும ்

■	 ஐஸ் மை்றும் பிை வபாறத மருந்துகறளப் பயன்படுத்துேதில் உள்ள அபாயங்கறளப் பை்றி அறிந்து ்காள்ளுங்கள.் 
அத்துடன ்உங்கள ்குழந்றதகளுக்கும ்கை்றுக ்தகாடுங்கள.் உங்கள ்குழந்றதகளின ்ோழ்க்றகயில ்ஈடுபாடு 

காட்டுங்கள.் 

■	 ஒரு நபர ்ஐறஸப் பயன்படுதத்ினால் அது அேரக்ளது குழநற்தறயயும், ோழ்கற்கத ்துறணறயயும் பாதிகக்ும் 
என்பறத நிழனவில ்ழைத்துக ்்காள்ளவும.் இத்தறகய நபர்கள ்பாதுகாப்பாக இருக்க உதேவும.் 

■	 நீங்கள் அகக்றை காடட்ும் யாருகக்ாேது வபாறதமருநத்ுப் பிரசச்ிறன இருநத்ால் ஆரம்பதத்ிவலவய ததாழில்முறை 
உதவிறய நாடவும். அேர்கள ்‘அடிமட்டத்தில்’வீழும்ேறர காத்திருக்க வேண்டாம.் பயனளிக்கக்கூடிய சிகிச்றசகள ்

உள்ளன. ஆரம்பக்கட்டத்திவலவய இதில ்தறலயிடுேது வகட்டிறனக ்குறைக்க உதவுகிைது.

உதவி எங்பக ்பறுைது 

■	 மது மை்றும் வபாறத மருநத்ு தகேல் வசறேறய (ADIS) 1800 422 599 என்ை எண்ணிவலா அல்லது வபாறத மருநத்ுகள் 
பை்றிய தகேல்கள் மை்றும் உதவிக்கு (02) 9361 8000 என்ை எண்ணிவலா அழைக்கவும். 

■	 வபாறத மருநத்ுகள், அேை்றின் விறளவுகள் மை்றும் உதவிறய எே்ோறு தபறுேது வபான்ைேை்றைப் பை்றி அறிநத்ு 
தகாள்ள www.yourroom.com.au என்ை இறணயதளத்துக்குச ்்சல்லவும.்

பமலதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகைல்களுக்கு www.police.nsw.gov.au 
என்ற எங்களது இழணயதளதத்ுக்குச ்்சல்லவும்.
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